ťónočdítopb iratra patria'rchy
B1Íc tu praú slět[o,

ft1eré oněcuje

foLžtéločfwěfut; to přicházeh to

s'!ětd,

td.n 1,9
SestDt a 6ťatři

pozítawji ?ós 'ušechryt, Rleří se setfuýóte l našcfr sqorecfr,
noďhteii'jcfi a na ta&ích rnístecl í ýónačflísÍawasti T,7ístova
naÍození. ofu o so6ě řeŘ! lá jsern přišet na sýět jaŘ"o spětk, ab niŘďo'
foÍo ýe mne

Iiří, nezústdtýe ffiě (l 12'46).

ýáftoce flepatří sic. Ln4std'lšín s-rátLůjn htur7icfuho ťofu!, těni
ýou '?etiŘpxoce, ab ýsto o,safiují neÍlřestecfi ute[1u posefstýí a
tl1kžbéŘlesťaufu o1znixí Q řínsfo říšise saýir ,sýóteí
nepřemožitefxého 6oka s[unce' stanaeý ve 3' sto[.tí fia 25. pťosínce,
ate Éťesťané
o{níuh Lhnh se sfunci a uctfuat fro ja{o 6ožstpo' Lt[é se
fiemaÍ Ř'kftět stunci, a[e nají vzďót,jttu tomu, RleÚ s[unce i sýět
stýoftt (Gn 1,14-1E) Síute@m ztrtjem xĚt[a a žioota ý Eůh sán (Ž
36,10) ÉJďj se jetinečnjfi zpúsoqen íávó poznat fríei, ý ležíšiKrist,.L
(2 K4'6) Whls je tífu ,1lrpřetložitetlÚín stuncen", p,lafé ýe tni 9ítí
a temnot) fro nemofrou Přenoci (l 1,5)

Kýónocůň patří qnqokfot něth' |e únočnínpří6ěku se
liopoří o nětte _ o jaru xeqesfti súáoy f1etó zaa,iřík uprostřet ftoci

pa.stýh1n (Í' z,9) a tdÉc o zóříď 6et[énsÉ'éfu,ěz{ě' ŘÍerá r,eďh nuírce
a příoetfa je až {ležíšovi(rtt 2,9) o světte sbšínei ý (ko[o7u Jd'nor.4.
nangeÉa: ,ts1to tu Prdýé
fueré ostlěcýe f,-ažtéfročktžftg,to
'ýžt[o,
Ťento verš ýaďřuje sny[ tiesťansŘ"eho
přicfr,fuek ďo sýěta" (1 1,9)
útnčníloposebwí ležíšje praýé s!ět[o' on osuěalje futžtěho čtopěFg'

on přicÍt1zí to našelo aěta

je ,pl!ýé wak'. fuhfi' zasvítito a sl.títífafešýcfr a
ítannjcfr' st',ěut, Řterá čfu,ěŘg zhfuLjí ab se za ni1ni Í5ď4t, a67 se jimi
necliaf osfnit! Liíéza nini jďou, ab po čase se uft,jže, že nifum
fieletolL z'aíkfoiía zhanou' '1}e6aže eJeÉ1ně určitj čds záři jso1ljen
'[(rist!!-s

kramen' ležíšiak) pr!ýé suětb života nezq,lame'

Klíshrs ie Švěúo,Řleré "os-věcuk fužtéfročtověfoL'. 'í)ěřítítité
ýěďí z qi6[e o tornto Sýětb, nnozí fro jm tušíýěďět o kěfu drr ještě
neznót efii, že ý fiělfl sŘ|ltečrLčžielíp(1 l 2,9) (Posetstpí ýánoc je totíž
po ašecfiry' 8ro ÉgLiďóto čbuě&qL' ať patií ďo alfu)e oď ného narozent
ne6o cestu viry teprve i[cúi' Žiuot fuuďcho z ruis na 6jl l ínto s!él[en
ptozářm' I{oti{ý temÚh zóLoutí ý n^, l našítuši, ío6ístínúl
rcjistot1 a o6dr,, rcnóvisti a zkfo, čemjcfr ryšfen'L KofrLie try n'zi
nt'ni' ýejfiu scliopxi niŘ!1 ýi&t ďrufréfro ý příz?riýějšin wúre'
,?iííneh'o l ttcjtennějšíci 6amácú, xexaj[tne na něm gětklio
nístečfo!.]a'Lfuin td{goe tepb a jasaé svhh v našcl úetnícltnecfr
čdsto cÍ'J6í,fob ýztdhyjsou na 6otu nrazu, fu$ přicÍtizýí nračru
funJáfuů a wsho{' fufy neviíínež,átnéficfrotts{o. '4' přitom ,cBoží
ti-skg' ý jaŘ.o stunce, ašeclno prozóří ofuÍo nls ", jaLse zpíýá ý jet é
z {řesťanssch pímí
vórcce zfiaflprují že s'I(isten příchlzí stĚt[o c[o tofroto sýětá'
Íoto suětfo flezůsÍabve ýšinicfr neóes, afe přbhlzí to světd tdíovéfro,
jaŘj ý. laÉ"příštopřeď týěnI tisíci [et)? aopfostřeď rcci, ďopťostřet
[iÍsŘétfrostejrcsti d n'eŤdžiýostii1ochict, sestoupi[, fi!1 sú1.mu p tmapé

Ee{óm:ftÍ ýsbfii {terou cetau pťozóřito ýr|n jdselfu
Wtus
'4
přifuizí stóte. '/áfioce se súrz opaŘJlJL q9í co roí- můžent
přípomínat a stavit a círfuíi roúnácfi' Wtavo narození smítne sbšet,
že se núloti[ tdŘé pro fl,is. Stóre znovu d' znoru lio É'fuďene to jestí
fustetnícl i lotinÚh 6et[él,lů, zPíl',á c o ně ýónočnípímžz ďórnýh
6, flórn ta nic
ío6 i nooe písltě' K$fu se woúÍtisxF1at,
pťané,jestfr* se wtooďí g rušem stďci len tdLse stanou ýánoce
sfutečnou osfóeou sýětrl, přichizejícího {o našela sýětq to našeho
žhntd,
eřeji ýón poLojné d sýětbn cBožíúisf1 naptněnl ýánočkíspátfu
a Eožípožefrnóní a posi[u nd cestě rofufi 2012
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